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Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   
 
Vážený pane magistře, 
 
dne 16. 7. 2019 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje Vaši žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, vedenou pod č. j. KUOK 75442/2019, jejímž předmětem je mimo jiné požadavek 
na poskytnutí sdělení, na základě jaké zákonem dané výjimky nebo jiné právní normy 
je již více než 5 let zapsáno Občanské sdružení Ospělov v živnostenském a obchodním 
rejstříku bez jediné listiny uvedené ve Sbírce listin k podnikání s lihem, když takové 
jednání je v rozporu s § 9 přestupkového zákona, bod 2 písmeno a) odst. 1 a odst. 2 a 
dále v rozporu s § 72 zákona o veřejných rejstřících a dále v rozporu s § 216, § 218 a 
§ 3041 občanského zákoníku. 

Dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o veřejných rejstřících) se veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob 
rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků 
jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Do veřejného 
rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách, 
přičemž veřejný rejstřík vede rejstříkový soud.  

Na základě výše uvedeného spadá kontrola dodržování § 216, § 218, a § 3041 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a § 72 zákona 
o veřejných rejstřících, v situaci, kdy už je spolek zapsán do spolkového rejstříku, 
do kompetence rejstříkového soudu. 

V případě Občanského sdružení Ospělov z.s. se jedná o Krajský soud v Brně. 

Dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že se 



požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží a sdělí 
tuto odůvodněnou skutečnost ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. 

Z výše uvedeného důvodu Krajský úřad Olomouckého kraje Vaši žádost o poskytnutí 
informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedené části odkládá. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Krajského 
úřadu Olomouckého kraje podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost můžete podat u 
Krajského úřadu Olomouckého kraje do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. 
 
Ve zbývajících částech Vaší žádosti týkajících se živnostenského rejstříku a případného 
„živnostenského oprávnění k výrobě a prodeji modlitebních předmětů z konopí, máku, 
koky, hub a kaktusů náboženské společnosti Chrám Přírody“ bude dále postupováno 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a to ve lhůtách tímto zákonem stanovených. 

S pozdravem 

 

 
JUDr. Hana Neumannová, Ph.D. 

vedoucí oddělení právního 
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